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Spółka Mosty Katowice zaprojektowała
korytarz obwodnicy Zabierzowa

Gmina Zabierzów nagrodzona
w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
27 kwietnia 2018 r. podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala
podczas której wręczono statuetki i dyplomy zwycięzcom
Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2017.
Nagrodę dla gminy Zabierzów za zajęcie 9. miejsca
w Polsce w kategorii Gminy Wiejskie odebrała wójt Elżbieta Burtan. Ranking organizowany jest przez Związek
Powiatów Polskich (ZPP). Uczestniczą w nim wszystkie
gminy z terenu kraju. Celem Rankingu jest wyłonienie
i nagrodzenie najlepszych samorządów, promowanie ich,
a także integracja mieszkańców.

Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan
zaprasza serdecznie wszystkich
mieszkańców na Dni Gminy Zabierzów!
Impreza odbędzie się w dniach 2-3 czerwca na Rynku
w Zabierzowie.
W sobotę, 2 czerwca, na scenie wystąpią m.in. Bartek
Wrona i Szymon Wydra, zespół Fun Factory oraz Łukasz Mojecki!
W niedzielę 3 czerwca odbędzie się Gminny Dzień Dziecka- na dzieci czekać będzie wiele atrakcji, w tym wesołe
miasteczko. Podczas Dni Gminy Zabierzów odbędzie się
też Zlot Food Trucków!
Pełny program imprezy na www.zabierzow.org.pl

Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26.04.2018 zaproszeni przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółki Mosty
Katowice omówili harmonogram oraz postęp prac przy budowie obwodnicy
Zabierzowa. Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w dniu 27.12.2017 podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu
– spółką Mosty Katowice na wykonanie koncepcji projektowej obwodnicy.
Obecnie opracowywana jest mapa sytuacyjno – wysokościowa, do
której niezbędne jest wykonanie pomiarów geodezyjnych w terenie. Geodeci
rozpoczęli już prace. Prace geologiczne rozpoczną się w lecie. We wrześniu
powstanie materiał koncepcyjny, który zostanie przedłożony mieszkańcom do konsultacji. W wyniku konsultacji w jesieni br. będą mogły nastąpić
zmiany w rozwiązaniach technicznych w projekcie. W grudniu kompleksowa
dokumentacja powinna zostać przekazana do GDDKiA. W 2019 roku nastąpi wyłonienie w drodze przetargu projektanta i wykonawcy obwodnicy,
która realizowana ma być w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty
budowlane powinny rozpocząć się w lipcu 2021 a zakończyć się w lipcu
2023. Projekt korytarza wykonany przez spółkę Mosty Katowice przewiduje
podział obwodnicy na dwa odcinki. Od węzła w Modlniczce do Bolechowic
zaprojektowana została droga dwujezdniowa, z tym, że w pierwszym etapie
powstanie jedna jezdnia dwukierunkowa. Na drugim odcinku – od skrzyżowania w Bolechowicach do Rudawy zaplanowano drogę jedno jezdniową
z ruchem dwukierunkowym. Obwodnica częściowo przebiegać będzie w tunelu. Zaplanowano wlot do tunelu w Modlniczce, kilkaset metrów za węzłem
drogowym. Tunel podziemny będzie miał długość około 360 metrów i obejmie teren gminy Wielka Wieś i Zabierzów. Jego wlot pokrywa się z drogą
krajową nr 79, następnie sam tunel łukiem w prawo odbija od DK 79. Dalej
obwodnica przebiegać będzie równolegle do linii kolejowej, po jej północnej
stronie, skieruje się w stronę Brzezia i dalej wprowadzona zostanie na teren Bolechowic, Więckowic, później – Niegoszowic. Na granicy Więckowic
i Niegoszowic powstanie wiadukt, by obwodnica mogła przejść nad torami
kolejowymi i dalej przebiegać będzie południową stroną torów przez Niegoszowice. Tu przetnie się z drogą Kochanów – Niegoszowice, by dalej – na terenie sołectwa Rudawa połączyć się z drogą krajową DK 79. Tu zaplanowano
koniec obwodnicy. W dniu 28.12.2017 mieszkańcy Brzezia złożyli wniosek
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o wznowienie
postępowania zakończonego wydaniem w dniu 28.10.2016 decyzji środowiskowej. Mieszkańcy zwracają uwagę na małą odległość korytarza obwodnicy
od zabudowań. RDOŚ prowadzi obecnie postępowanie administracyjne.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy
w Programie 500+
GOPS Zabierzów przypomina, że we wrześniu skończy się okres zasiłkowy dla uczestniczących w Programie 500 plus. Wnioski na rok 2018/19,
na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się od 1.10.2018 można będzie
składać od 1 lipca w formie elektronicznej na formularzach, które dostępne będą na stronie internetowej GOPS Zabierzów. Można będzie też wysyłać wnioski za pomocą systemów bankowych, poprzez system Empatia lub
e-PUAP. Natomiast wnioski na papierze przyjmowane będą w GOPS Zabierzów od 1.08.2018.

Remonty dróg gminnych, nowe
chodniki i parkingi
Turystów udających się do Doliny Będkowskiej ucieszy zapewne parking powstający przy wejściu do Doliny, przy ul.
Turystycznej w Brzezince. Wyrównana nawierzchnia placu zostanie pokryta żwirem.
Wyremontowano i poszerzono jezdnię ul. Krakowskiej
w Karniowicach. Jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną a zjazdy
z niej wykonano z kostki brukowej.
W Aleksandrowicach zakończono budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości 222 m wraz z elementami odwodnienia.
Poszerzono też jezdnię.
Dobiega końca budowa brakującego odcinka drogi gminnej
w Kleszczowie. Powstaje tu nakładka bitumiczna o długości ok.
240 m, chodnik najazdowy, i kanalizacja opadowa.
Na dzień 30.05.2018 zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu
na budowę chodnika przy ul. Kluczwody w Brzeziu. W ramach
I etapu w 2017 roku wykonano chodnik od ul. Narodowej do zakrętu, a obecnie w II etapie powstanie chodnik do remizy OSP.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodnika wzdłuż ul.
Różanej w Ujeździe. Powstanie tu chodnik o długości ok. 240 m
z kostki betonowej. Będzie to kontynuacja prac z ubiegłego roku.
Budowa chodnika ma zakończyć się do 31 lipca.
Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie parkingu przy ul.
St. Polaczka przy Szkole w Rudawie. Jest to kontynuacja budowy parkingu z 2017 roku. Parking pokryty kostką betonową pomieści 30 samochodów. Powstanie przed końcem września.
W Brzezince przy ul. Radosnej został wykonany parking dla
8 samochodów.

Powstał ciąg pieszo - rowerowy
Karniowice – Więckowice
Zakończono budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku
Karniowice – Więckowice wraz z kanalizacją deszczową. Powstał
ciąg o nawierzchni bitumicznej, długości ok. 1 800 m, szerokości
2,65 m z krawężnikami.
Projekt został zrealizowany przez Gminę Zabierzów przy
współfinansowaniu ze środków UE w kwocie ponad 2 mln 91 tys.
zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategia ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przestój na budowie obiektu
przy boisku w Aleksandrowicach
Mieszkańcy Aleksandrowic niepokoją się, dlaczego nic
się nie dzieje na placu budowy zaplecza klubu Topór. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że wykonawca inwestycji prowadził budowę w sposób mogący
zagrozić bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zgodnie z decyzją Nadzoru Budowlanego, Urząd Gminy Zabierzów wykonał ekspertyzę techniczną dotyczącą posadowienia budynku
i przekazał wykonawcy wytyczne, jakie prace zabezpieczające należy przeprowadzić. Firma wykonawcza przerwała pracę
i mimo kolejnych wezwań nie kontynuowała budowy.
W tej sytuacji Gmina Zabierzów odstąpiła od umowy z tym
wykonawcą. Urząd Gminy zobligowany jest decyzją Nadzoru Budowlanego do wykonania prac zabezpieczających i naprawczych
doprowadzających budowę do stanu zerowego. Prace te zostaną
wykonane bezzwłocznie. Następnie w przetargu nieograniczonym
zostanie wyłoniony nowy wykonawca.

Remonty nawierzchni bitumicznych
Na remonty nawierzchni bitumicznych w roku 2018 przeznacza się
3 mln 463 tys. 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).

Powstają obiekty sportowe
W połowie maja odebrano od wykonawcy boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni tartanowej, zbudowane w Brzeziu na miejscu trawiastego placu. Boisko zostało ogrodzone wysoką, siatkową kurtyną
i przeznaczone jest do piłki nożnej, siatkówki, tenisa, piłki ręcznej, koszykówki. Boisko to o wymiarach 20 na 30 m zbudowano obok placu
zabaw i boiska trawiastego.
W Brzezince wykonywana jest renowacja płyty boiska sportowego do piłki nożnej. Prace są zaawansowane i w czerwcu należy oczekiwać ich zakończenia. Przebudowano też nawierzchnię placu zabaw
i otoczenia budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej. Zdjęto starą
nawierzchnię, zniwelowano teren, zasiano trawę. Teraz odnawiane
będą zabawki na placu zabaw.
Zakończono budowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej na obiekcie Kmita Zabierzów.
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Rząsce. Planuje
się budynek o pow. użytkowej 250 m kw., w którym znajdą się dwie
szatnie z zapleczem sanitarnym, szatnia dla sędziów, salka odpraw
z aneksem kuchennym, pomieszczenia magazynowe i administracyjne.

Rezolucja w sprawie sygnalizacji
świetlnej w Zabierzowie
Rada Gminy przyjęła rezolucję skierowaną do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, w której apeluje o podjęcie efektywnych
działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej nr
79 w Zabierzowie poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Topolowej. Istniejące rozwiązanie drogowe
w pobliżu sklepu Biedronka powoduje duże zagrożenie dla samochodów i pieszych, zdarzają się tu często kolizje. Dotychczasowe starania
Gminy Zabierzów o budowę sygnalizacji świetlnej były negatywnie
opiniowane przez GDDKiA. Rezolucja Rady Gminy Zabierzów zostanie przekazana też ministrowi infrastruktury.

Zagospodarowanie Rynku w Rudawie
Rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie Rynku w Rudawie.
W 2018 roku przeprowadzony będzie I etap inwestycji obejmujący
przebudowę sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej i oświetleniowej.
Zadanie podzielono na dwa zakresy: A – północna część Rynku wraz
z drogą dojazdową do kościoła; B – część południowo – wschodnia,
gdzie powstanie nowa zatoka autobusowa z miejscami parkingowymi.

Wdrożenie nowych zasad
segregacji odpadów
w miejscowościach:
Bolechowice, Brzezie, Karniowice,
Kobylany, Ujazd, Zelków
W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z sektora III oraz zawarciem umowy
z dotychczasowym odbiorcą tj. Zakładem Gospodarki
Komunalnej Bolesław sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329
Bolesław w miejscowościach: Bolechowice, Brzezie,
Karniowice, Kobylany, Ujazd, Zelków nowe zasady segregacji odpadów obowiązują od maja 2018r.
W pozostałych miejscowościach nowe zasady segregacji odpadów będą obowiązywały w terminie późniejszym, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych
– o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.
INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW –
NOWE ZASADY
W odrębnych pojemnikach/ workach należy gromadzić 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),
- 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),
- 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),
- odpady ulegające biodegradacji – gromadzone
będą w workach koloru brązowego oznaczonych napisem
„bio” lub w kubłach oznaczonych napisem „bio” (zaleca
się kubły koloru brązowego),
- pozostałości z segregacji – gromadzone będą na
dotychczasowych zasadach tzn. w kubłach w dowolnym
kolorze.
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.

Nowy teren rekreacyjny w Szczyglicach
Zakończono I etap zagospodarowania działki gminnej w Szczyglicach,
przeznaczając ją na teren rekreacyjny. Działka o pow. ok. 3 ha położona jest
między rzeką Rudawą a kompleksem sportowym. Działka w trakcie budowy
autostrady miejscami została przysypana ziemią, a miejscami stała się wysypiskiem śmieci. Teraz została zniwelowana, wykonano ścieżkę po wale od
parkingu do kompleksu sportowego.

Konkurs „Smog – zmieńmy to”
„Smog – zmieńmy to” tak brzmi hasło gminnego konkursu ekologicznego
organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce
oraz Stowarzyszenie Homini Et Terrae pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów. W styczniu rozpoczęła się II edycja konkursu. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych oraz uczniowie klas I do III szkół gminy Zabierzów wzięli
udział w happeningu pt. „Nie od parady segregujemy odpady” w dniu 16
V 2018. Uczniowie klas IV do VI mieli za zadanie opracowanie scenariusza przedstawienia, skeczu lub pantomimy pt. „Smog czy smok”. Najstarsi
uczniowie - z klas VII oraz z klas gimnazjalnych wzięli udział w teście wiedzy
ekologicznej, który przeprowadzono w dniu 16 maja w Szkole Podstawowej
w Rząsce. Hasło testu brzmiało: „Pomagając przyrodzie – pomagamy sobie”.
Finał konkursu odbędzie się 3 czerwca na Rynku w Zabierzowie podczas
Gminnego Dnia Dziecka. Finał połączony będzie z quizem ekologicznym dla
mieszkańców, a wręczenie nagród nastąpi w czerwcu podczas gminnej konferencji ekologicznej w Urzędzie Gminy Zabierzów.

Potrzebne opiekunki dla osób starszych
Wzrasta liczba osób starszych potrzebujących opieki w domu. Opiekunka
przychodzi do takiej osoby na godzinę, a zwykle na kilka godzin, w zależności
od potrzeb - robi zakupy, przygotowuje posiłki, sprząta mieszkanie, pomaga
utrzymać higienę. Obecnie GOPS Zabierzów pilnie poszukuje pań, zwłaszcza
mających wolny czas w godzinach przedpołudniowych i południowych (m.in.
gotowanie obiadów dla starszych osób). Z opiekunkami GOPS podpisze umowę zlecenie. Wysokość zarobków ustala się indywidualnie w zależności od
liczby godzin i rodzaju świadczonych usług. Zgłosić można się do GOPS, do
pani Pauliny Pstruś, tel. 12 285 14 13.
GOPS informuje, że usługi opiekuńcze dla osób starszych o dochodzie
niższym niż 634 zł (osoba samotna) i 514 zł (osoba w rodzinie) świadczone są
bezpłatnie. Przy wyższych dochodach osoba starsza dopłaca, zwykle jednak
nie jest to duża kwota.

Majówki w Dolinie Kobylańskiej
W Dolinie Kobylańskiej przetrwała staropolska tradycja śpiewania Majówek. Przez cały maj w godzinach wieczornych gromadzili się ludzie pod
figurą Matki Boskiej w tej dolinie w miejscu, gdzie – jak głosi przekaz –
w 1914 roku objawiła się Maryja. Przybywali tu mieszkańcy Kobylan, ale też
przyjeżdżali samochodami turyści a nawet rowerzyści z Bronowic. Śpiewano Litanię Loretańską i pieśni maryjne. Figurą opiekuje się pani Genowefa
Grześkowiak wraz z mężem. Dbają o jej otoczenie, dekorują kwiatami, a na
czas Majówek – pięknie przyozdabiają. Niegdyś Majówki pod przydrożnymi
krzyżami i figurami Matki Boskiej powszechne były w całej Polsce. Obecnie
zwyczaj ten zanika, warto więc dbać o tę tradycję w Dolinie Kobylańskiej.

Zamknięte drogi podczas półmaratonu
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Jurajskim Półmaratonie o Puchar Wójta Gminy Zabierzów. Informujemy, że w związku z odbywaniem się zawodów w dniu 10 czerwca 2018r., na trasie biegu będzie obowiązywał zakaz ruchu w godzinach 10.00 – 13:00. Przebieg trasy:
pętla – start w Rudawie obok stacji benzynowej, następnie przez centrum Rudawy oraz miejscowości Brzezinka, Więckowice, Zielona Mała,
Bolechowice, Karniowice, Kobylany, Dolina Będkowska, Brzezinka do Rudawy. Więcej informacji na www.jurajskipolmaraton.pl.

Budujemy, remontujemy
Trwają prace przy budowie Centrum Kultury w Rudawie.
Została wylana płyta fundamentowa głównej części budynku,
trwają prace przy wznoszeniu ścian parteru.
Rozpoczęto prace przy rozbudowie Szkoły w Brzoskwini.
Wykonawcą jest firma Gips – Bud z Krakowa. W ramach tego
dwuletniego zadania powstanie oddział przedszkolny.
W dniu 7.05.2018 zawarto umowę z wykonawcą: spółką
STAMBUD z Nawojowej Góry i spółką 2K – BUDOWNICTWO z Morawicy. Przedmiotem umowy jest przebudowa i rozbudowa części pomieszczeń na przedszkole oraz przebudowa
części poddasza na pokój nauczycielski w budynku Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Balicach przy ul. Szkolnej. Plac
budowy został przekazany wykonawcy w dniu 11.05.2018.
W Kobylanach trwa porządkowanie terenu wokół pomniejszanego oczka wodnego. Wykonano już alejki dla pieszych, została postawiona drewniana wiata, posiano trawę. Budowany
będzie mur oporowy, zasypana zostanie część oczka wodnego,
zbudowane będą alejki z kostki brukowej, powstanie plac zabaw.
Został ogłoszony przetarg na zagospodarowanie terenu przy
stawie w Pisarach. Staw ma zostać oczyszczony, wokół niego
powstanie chodnik, oświetlenie, ustawione będą ławeczki.
Zamontowano dwa tzw. „witacze” czyli drewniane tablice z napisami „Kobylany witają”. Tablice znajdują się przy
wjeździe do Kobylan od strony Karniowic i od strony Będkowic. Przed tablicami ustawiono donice z kwiatami. Podobny
„witacz” już przed dwoma laty został ustawiony w Kobylanach
przy wjeździe od strony Więckowic.

Gmina wyremontuje drogi
na os. Parkowym w Balicach
Rada Gminy Zabierzów w formie uchwały w dniu 26.04.2018
wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy prawa
własności działek w Balicach obejmujących drogę dojazdową do osiedla Parkowego i dwie drogi wewnętrzne, osiedlowe.
Działki te są własnością Skarbu Państwa oraz w części – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Osiedle Parkowe to domy
jednorodzinne, częściowo zamieszkiwane przez byłych pracowników Instytutu Zootechniki, które powstało jako osiedle przyzakładowe. Jednak zostało sprywatyzowane i stało się częścią
sołectwa Balice. Prawo nie pozwala na założenie tu wspólnoty mieszkaniowej ani spółdzielni. Tak więc jedynie przejęcie
dróg osiedla przez Gminę umożliwi przeprowadzenie remontu
tych dróg. Do tej pory remonty wykonywane były ze środków
mieszkańców. Teraz będzie można przeprowadzić wymianę nawierzchni dróg osiedlowych ze środków budżetu Gminy, a koszt
tej inwestycji oszacowano na 430 tys. zł. Pierwszy etap prac zostanie wykonany już w 2018 roku.

Melioracje - do końca września
Do końca września firma Elis ze Szczygłowa koło Wieliczki zgodnie z umową ma przeprowadzić prace melioracyjne na
terenie gminy Zabierzów. Melioracje rozpoczęto od Bolechowic, gdzie przeprowadzono już wszystkie zaplanowane roboty
odwodnieniowe. Także w Karniowicach, Balicach i Brzezince zakończono prace. W Kobylanach wykonano odwodnienie
ul. Łączki. Obecnie roboty melioracyjne przeprowadzane są
w Młynce.

Gmina doświetli przejścia dla
pieszych i przeznaczy więcej środków
na drogi powiatowe
Na sesji w dniu 26.04.2018 w głosowaniu podjęto uchwałę o przejęciu od GDDKiA oraz prowadzenia zadania publicznego pn. poprawa
bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 79. W ramach zadania doświetlone zostaną przejścia w Zabierzowie, Młynce i Rudawie – łącznie 10
przejść, a koszt tych inwestycji wyniesie 300 tys. zł, w tym 200 tys. przekaże GDDKiA oraz 100 tys. zł – Gmina Zabierzów. Uchwalono również podwyższenie o 70 tys. zł kwoty na remonty dróg powiatowych tj.
z 1 857 200 zł do 1 932 200 zł. Jest to tzw. pomoc finansowa dla Powiatu
Krakowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy następujących dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Zelkowie, ul. Niepodległości w Rudawie, budowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej w Więckowicach, przebudowa drogi powiatowej w Burowie, modernizacja ul. Krakowskiej w Brzoskwini, przebudowa ul. Krakowskiej w Brzezince, ul.
Jurajskiej w Bolechowicach, i drogi powiatowej nr 2120K w Balicach.

Modernizacja linii kolejowej E30
Mieszkańcy Młynki skarżą się na rozjeżdżone pobocza drogi przez
samochody wywożące ziemię z budowy linii kolejowej E30. Uwagi
zgłaszają też mieszkańcy Rudawy, Pisar i ul. Mostowej w Zabierzowie.
PKP PLK odpowiada, że sprawdza wszelkie sygnały otrzymywane od
mieszkańców w sprawie właściwego utrzymania pobliskich dróg w czasie budowy i interweniuje u wykonawców. Odbyło się też spotkanie
w tej sprawie z mieszkańcami Gminy Zabierzów z udziałem wykonawcy
inwestycji na trasie E30 Krzeszowice – Kraków Mydlniki. Wykonawca
posiada stosowne dokumenty i zgodę na wywóz ziemi. Z przejazdów
w rejonie budowy – twierdzi PKP PLK - korzystają także inni właściciele
pojazdów ciężarowych ( nie tylko wykonawcy inwestycji PLK ).
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że obecnie prowadzone
są prace w torze pierwszym a po drugim, zmodernizowanym - jeżdżą
już pociągi. Wraz z torem przebudowywana jest kolejna część obiektów,
między innymi trzy wiadukty kolejowe i most w Zabierzowie. Wiadukt
przy ul. Kolejowej będzie podwyższony z 2,5 m do 4,5. Zostanie również
poszerzony ponad dwukrotnie z 6 m do 13 m, co umożliwi jazdę samochodów po dwóch pasach ruchu.
Trwa przebudowa wiaduktów nad Krakowską oraz ul. Dębową, które także zapewnią sprawniejszą i bezpieczniejszą komunikację kolejową
i drogową w Zabierzowie. Odcinek ulicy pod obiektem nad ul. Dębową
będzie stanowił ciąg pieszo-rowerowy, składający się z wydzielonego
pasa dla rowerów (3,50m) oraz chodnika (1,50m).
Zakończenie prac na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki planowane jest w II połowie 2018 r. a na całej trasie Katowice – Kraków
- w połowie 2020 r.

Zmiany w kursowaniu linii MPK nr 218
Do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęła petycja mieszkańców
o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 218. Dodatkowo na zebraniu wiejskim w Kleszczowie, opowiadano się za wydłużenie trasy tej
linii do Zabierzowa, tak aby ułatwić dojazd mieszkańcom do UG Zabierzów, przychodni lekarskiej czy GOPSu.
Obecnie Urząd Gminy prowadzi rozmowy z ZIKIT-em i rozpatruje
możliwość zarówno przedłużenia linii jak również zwiększenia liczby
kursów. Jeśli wszystko uda się przeprowadzić pomyślnie, nowy rozkład
jazdy będzie mógł funkcjonować już od czerwca.
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